IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA
Estudo das Células
Estudo 17 – + UM CUMPRINDO A MISSÃO

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Fique à vontade para fazer o quebra-gelo.
ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou
colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também).
DISCIPULADO (20 minutos): João 17.18 | Atos 20.24
Você foi feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a ele. Essa atribuição é
conhecida como sua missão. Seu ministério é seu serviço junto aos que creem, e sua missão é o seu serviço junto
aos que não creem. Cumprir sua missão no mundo é propósito de Deus para sua vida. Ser cristão inclui ser enviado
ao mundo como representante de Jesus Cristo. Jesus disse: Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus
entendeu nitidamente a missão de sua vida sobre a terra. A missão de Jesus na terra agora é nossa missão, pois
somos o corpo de Cristo. Por que devemos continuar na igreja, que é seu corpo espiritual, o que ele fez em seu
corpo físico? Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas! (2ª Coríntios 5.18). Deus quer resgatar os seres
humanos de Satanás e reconciliá-los consigo, para que possamos cumprir os propósitos para os quais ele nos criou:
amá-lo, ser parte de sua família, tornar-nos semelhantes a ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dele. Uma vez
que pertençamos a ele, Deus nos usará para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e então nos envia. Cumprir
sua missão na terra é parte essencial de viver para a glória de Deus. Quero analisar com você três chaves para
cumprir a missão que Deus lhe deu no mundo.
1. Sua Missão é uma CONTINUAÇÃO da MISSÃO de Jesus sobre a terra (Mateus 28.19,20. Como seus
seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Como igreja, somos enviados a fazer discípulos de todas as
nações. Isso implica em adotar o padrão de Jesus para as nossas vidas e para a obra missionária.
2. Sua Missão é um PRIVILÉGIO formidável (2ª Coríntios 5.18). Embora seja uma grande responsabilidade, é
também uma incrível honra ser usado por Deus. Sua missão envolve dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e
representá-lo. Somos parceiros de Deus na construção de seu Reino. Paulo nos chama colaboradores e diz que
somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Jesus assegurou nossa salvação, aceitou-nos em sua família,
deu-nos seu Espírito Santo e então nos tornou seus representantes no mundo. Que privilégio! (2ª Coríntios 5.20).
3. Sua Missão traz SIGNIFICADO à sua vida (Atos 20.24). William James disse: “O melhor uso que se pode dar à
vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela”. A verdade é que somente o Reino de Deus irá permanecer. Todo o
resto acabará desaparecendo. É por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósitos. Se falhar em cumprir a
missão que Deus lhe deu na terra, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Existem pessoas neste
planeta que somente você poderá alcançar, em virtude de onde você vive e do que Deus o fez ser. Se ao menos
uma pessoa for para o céu por causa de você, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Comece a olhar em
torno, em seu campo missionário pessoal, e ore: “Deus, quem você pôs na minha vida para que eu contasse a
respeito de Jesus?”. Cumprir sua missão irá exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de
Deus para sua vida.
MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro real com Jesus. Não perca tempo: apresente
Jesus Cristo para ele o mais breve possível.
SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a
nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela.
ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. 2) Todas as
células deverão participar do quarto TCL deste ano, no dia 29/07, às 09h50min. 3) Não esqueçam de trazer as
cestas básicas para o TCL.
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